
Перший соціальний ринок іграшок і дитячих товарів від „SOS- Дитяче село“. 

«SOS - Баллон » також є місцем зустрічі для добросусідського обміну, 
взаємодопомоги та консультацій. 
 

• ЩО Я ОТРИМАЮ НА «SOS - Баллон» 

Дерев'яні іграшки  

• Дитячі та юнацькі книги, шкільні книги • Розвиваючі та будівельні іграшки 
• Настільні ігри та головоломки • Ляльки з аксесуарами  

• Іграшкові автомобілі& Дитячі транспортні засоби 

 • Спортивні товари • Одяг для малюків • Костюми для дітей • Матеріали для 
письма та ремесла • Лего, Плеймобіль 

Примітка: Асортимент може змінюватися 

 

• ХТО МОЖЕ РОБИТИ ПОКУПКИ НА „SOS - Баллон?“ 

Особи з щомісячним доходом до € 1,200,- чистий щомісячний (пари до € 1,600,-). 
На кожну дитину ліміт доходу збільшується на € 350,-. 

! Допомога по догляду/допомога сім'ї не розглядається як дохід. 
• ЯК ПРАЦЮЄ РЕЄСТРАЦІЯ? • 

Реєстрація відбувається безпосередньо в 

магазині 
або електронною поштою: sos-ballon@sos-kinderdorf. at 
• Вам знадобиться: посвідчення особи з фотографією, 

Підтвердження доходу. 
 

Ви отримаєте карту «SOS - Баллон », яка дає вам право зробити покупку.  
Картка та/або посвідчення особи з фотографією 

Будь ласка, візьміть з собою кожну покупку. 



 

 ВАША ДОПОМОГА 
ВРАХОВУЄТЬСЯ 

WWW.SOS-KINDERDORF.AT/BALLON 

 
Для того, щоб мати можливість допомогти дітям та їхнім сім'ям за допомогою «SOS - Баллон »,   
ми покладаємося на пожертвування в натурі від приватних осіб та корпоративних партнерів, а також на  
підтримку волонтерів. 

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА 
Волонтери можуть підтримувати нас регулярно або в кожному конкретному випадку в різних областях і знаходяться 

під наглядом наших координаторів-волонтерів і штатного персоналу. 
 
МИ ШУКАЄМО ЛЮДЕЙ, ЯКІ ХОТІЛИ Б ПРАЦЮВАТИ В НАСТУПНИХ 

ОБЛАСТЯХ: 
• Поточна робота в магазині: 
Обслуговування клієнтів, пост-арбітраж, каcса 
• Зберігання, інвентар, ремонт 
• Прийняття пожертвувань в натуральній формі 
• Підтримка на заходах 
 

АДРЕСА Schönbrunner Strasse 75 • 1050 Відень • Тел.: +43 676 88144879  

• Електронна пошта: sos-ballon@sos-kinderdorf.at 
 

ГОДИНИ РОБОТИ:  Вівторок 10:00 - 16:00 - Середа 12:00 - 18:00 - П'ятниця 10:00 - 18:00 

(будь ласка, зверніть увагу на повідомлення в магазині) 

 

http://www.sos-kinderdorf.at/BALLON
mailto:sos-ballon@sos-kinderdorf.at

